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Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Vážení spoluobčané,
letošní rok si pro nás připravil na začátek velmi studenou zimu. Výkyvy
a rozmary počasí pak vyvrcholily takovou ledovkou, jakou málokdo z nás
pamatuje. Kluzká silnice způsobila, že se nám v Kladrubech hromadila auta
neschopná pohybu. Také já jsem usedla do auta a po sto metrech ho odstavila,
protože si dělalo, co chtělo. Po cestě do práce jsem potkala několik osob, které
byly na čtyřech. A to určitě nepily… Prostě kalamita. A dnes nás zase sužuje
bahno a mokro. Už aby bylo jaro a vše se zazelenalo a rozkvetlo.
Mnozí občané se mne ptali, co že to budujeme vedle domu s pečovatelskou
službou. Jak jsme již informovali, jedná se o SENIOR PARK. Iniciativu k jeho
výstavbě vyvinuli dva studenti z Obchodní akademie ve Stříbře, díky kterým byl
podobný projekt realizován již ve Stříbře. Lokalita vedle domu s pečovatelskou
službou se nám jevila jako velmi vhodná, takže zastupitelstvo města Kladruby
projekt SENIOR PARKU zařadilo do svého plánu rozvoje. Většina prací je již
udělána a park bude dokončen v dubnu letošního roku. Kladruby se tak zařadí
k těm obcím, které myslí i na starší občany a jejich odpočinek. Do parku
samozřejmě nebude zakázán přístup jiným věkovým kategoriím, než jsou
senioři, takže na posilovacích strojích si budete moci zacvičit všichni.
Když jsem umístění SENIOR PARKU probírala na veřejném projednání
s občany, jejich hlavní požadavek zněl „hlavně to musí být oplocené, aby tam
lidé nechodili venčit psy“. Areál sice oplocený je, pro psy určen není, ale
chování některých majitelů psů mě také štve. Hlavně teď po zimě je situace
přímo katastrofální a útěchou pro mne není, že podobně to vypadá i v jiných
obcích. Takže ještě jednou apeluji na Vás, kteří venčíte své psy na veřejných
prostranstvích a neuklízíte to po nich – VAŠE CHOVÁNÍ JE BEZOHLEDNÉ!!!
Vaší povinností je po svém čtyřnohém příteli uklidit a neznečišťovat ulice,
chodníky ani trávníky.
Město Kladruby sice nemůže nařizováním apod. zařídit, aby zde bylo co
nejvíce služeb, může jen přispět k zajištění podmínek. Proto jsme také
přistoupili k přestavbě původního obchodu a zázemí pro masáže na ordinaci
praktického lékaře. Pevně věřím, že došlo k velkému zlepšení podmínek
pro lékařskou službu v Kladrubech, protože předchozí prostory byly
z hygienického hlediska již nevyhovující. Bývalé ordinace praktického i zubního
lékaře v Husově ulici budou přestavěny na byt.
Vaše Svatava Štěrbová

3

Zasedání rady města v období od 14. 12. 2016 do 1. 2. 2017
Rada města vzala na vědomí:
•
Žádost p. T. Jaši, Kladruby o rezervaci stavební parcely s označením 33
v lokalitě Kladruby – západ. Žádost bude zařazena do evidence zájemců
o výstavbu RD v II. etapě – lokalita Kladruby – západ
•

Žádost RNDr. P. Popova, Tachov o souhlas města Kladruby se stavbou RD
na p.p.č. 580/129 v k.ú. Kladruby u Stříbra a jeho napojení na komunikaci
s tím, že žádá pro vydání stanoviska pro připravované stavební řízení
o doplnění kompletní projektové dokumentace

•

Opakovanou žádost pí M. Duspivové, Kladruby o přidělení bytu

•

Stav nebytových prostor a bytu v hostinci Brod (čp. 51)

•

Stížnost nájemníků domu čp. 356 v Zadní ulici v Kladrubech na jednoho
nájemníka s tím, že bude řešeno přizváním a domluvou na MěÚ

•

Žádost p. J. Maška, Plzeň o pokácení 10 stromů u nemovitosti čp. 18 v k.ú.
Pozorka u Kladrub s tím, že bude provedeno místní šetření za účasti MěÚ
Stříbro, odboru ŽP

•

Žádost pí L. Černochové, Kladruby o odprodej části pozemku č. 1962 v k.ú.
Kladruby na výstavbu RD s tím, že v současné době je pozemek propachtován
do 12/ 2018 a na zástavbu lokality není zatím vypracována studie

•

Žádost p. D. Blažka, Láz o prodej části pozemku č. 2008/10 v k.ú. Láz
s tím, že bude provedeno místní šetření a prošetření ing. sítí

•

Stížnost nájemníků domu čp. 404 v Kladrubech na chování jednoho
z nájemníků

•

Žádost p. R. Michalčíka, Kladruby o odpuštění úhrady penále z úhrady
nájemného s tím, že po vyčíslení bude řešeno v ZM

Rada města projednala a schválila:
•
Zařazení žádosti pí J. Kováčové, Brod do seznamu žadatelů o přidělení bytu
•

Vyřazení inventáře z evidence MŠ Kladruby v celkové výši 52.391,40 Kč

•

Předložený návrh KÚ Plzeň, odboru dopravy a SH k lince zvláštní linkové
dopravy č. 490801 – Stříbro – Kladruby – Kostelec, Ostrov
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•

Pokácení 3 ks smrků na p.p.č. 1999/ 1 (v parku u ZŠ) z důvodu napadení
kůrovcem

•

Zařazení žádosti pí Štěpánové, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení
bytu

•

Dodatky k nájemním smlouvám na pronájem pozemků v k.ú. Kladruby,
Pozorka, Milevo, Brod, Vrbice a Láz dle předloženého seznamu s platností
do 31. 12. 2019

•

Zařazení žádosti pí M. Kajerové, Kladruby o výměnu bytu do seznamu
žadatelů

•

•

Odměnu ředitelce ZŠ Kladruby pí Ivetě Černé za rok 2016

Zařazení žádosti sl. A. Jančové, Pozorka do seznamu žadatelů o přidělení
bytu

•

Odměnu ředitelce MŠ Kladruby pí Aleně Medové za rok 2016

•

Prodloužení nájemních smluv na byt a nebytové prostory dle přílohy

•

Odměnu ředitelovi RMK p. Pavlovi Parláskovi za rok 2016

•

•

Výměnu vany v bytě p. Kučery, Kladruby s tím, že obložení si zajistí
nájemce na své náklady

Poskytnutí propagačního materiálu na plesy – Myslivecký ples, Hasičský
ples, Včelařský ples, Učitelský ples, Ples sociálních služeb – každému
3 kalendáře a 1 kniha 900 let

•

Odpovědnou osobu za provoz TNS (kotelny a odběrná místa pod Fleou)
p. Martina Tůmu

•

Přidělení bytu č. 1 v domě čp. 355 v Kladrubech pí Pavlíkové a p. Kalinovi,
Kladruby

•

Cenovou nabídku p. Růžičky, Antény Stříbro na rozšíření STA pro bytové
domy čp. 403 – 406 a čp. 36 – 22.252,50 Kč

•

Žádost pí J. Valenové, Kladruby o výměnu pracovní desky u kuch. linky

•

•

Vyřazení inventáře z evidence ZŠ Kladruby

Úhradu poplatku za vzdělání v MŠ Kladruby na školní rok 2017/ 2018
ve výši 500,- Kč

•

Cenovou nabídku firmy Česko–Bavorská, spol. s r.o. Kladruby na připojení
blikačů na přechodu u základní školy – cena 9.748,- Kč

•

Zařazení žádosti pí M. Panuškové,
do seznamu žadatelů

•

Smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a p. J. Koukolíkem, Vrbice
na provedení prací na zimní údržbě silnic – místních komunikací
ve spádových obcích v období 1. 1. 2017 – 30. 5. 2017

•

Zařazení žádosti pí B. Slámové, Kladruby o výměnu bytu v DPS do seznamu
žadatelů

•

Zařazení žádosti pí E. Havránkové, Kladruby o výměnu bytu za 2 + KK
v Revoluční ul. do seznamu žadatelů

•

Pokácení starého stromu na pozemku č. 2548 v k.ú. Kladruby a následný
odkup dle platného sazebníku, žadatel – J. Štěpán, Milevo

•

Žádost pí Žákové, Kladruby na ukončení pozemkové nájemní smlouvy č. 61
dohodou k 31. 01. 2017 a převod na nového nájemce pí J. Demjanovou,
Kladruby

•

Žádost p. J. Stahla, Kladruby na ukončení pozemkové nájemní smlouvy
č. 41 dohodou k 31. 01. 2017 a převod na nového nájemce manž. Štěrbovy,
Kladruby

•

Žádost Mgr. A. Dikyho, Kladruby na provedení prořezávky vzrostlé břízy
na městském pozemku, v režii města Kladruby

•

Navrhovanou změnu společnosti POVED, s.r.o. spoje č. 4 na lince
č. 490370 – Stříbro – Kostelec – Skapce dle předloženého jízdního řádu

•

Žádost p. S. Leuchter, Milevo o odprodej popadaných stromů na p.p.č 2063
v k.ú. Milevo při místní komunikaci vedoucí na Zhoř za cenu dle platného
sazebníku

•

Instalaci okenních žaluzií v bytě č. 1 v čp. 355 v Kladrubech na vlastní
náklady nájemníka (D. Pavlíková)

•

•

Smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a p. J. Koukolíkem, Vrbice
o výpůjčce techniky k zimní údržbě místních komunikací v období
od 1. 1. 2017 – 30. 5. 2017
Dodatky k nájemním smlouvám na pronájem pozemků v k.ú. Kladruby
u Stříbra, k.ú. Pozorka u Kladrub, k.ú. Milevo, k.ú. Brod u Stříbra,
k.ú. Vrbice u Stříbra a k.ú. Láz u Stříbra dle předloženého seznamu
s platností do 31. 12. 2019.
-

J. Krausová, Kladruby – p.p.č. 181/ 70

-

manž. Železných, Kladruby – část p.p.č. 1992/ 2

-

P. Kadlec, Kladruby – část p.p.č. 202/ 36

-

P. Budín, Kladruby – část p.p.č. 1992/ 2

-

J. Kurš, Kladruby – část p.p.č. 186/ 2

-

J. Michalčík, Kladruby – část st. 222/ 2

•

Převod pozemkové nájemní smlouvy č. 41 na pronájem p.p.č. 185/ 102
v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 135 m2 z p. J. Stahla na manž.
Štěrbovy, Kladruby

•

Výměnu ohřívače TUV v ZŠ Kladruby z důvodu havárie

•

Žádost p. V. Cuřína, Kladruby o ukončení pachtovní smlouvy na část
p.p.č. 186/ 1 v k.ú. Pozorka u Kladrub k 31. 12. 2016
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•

Požadavky obyvatel na ubytovně v čp. 80 v Kladrubech – pořízení nové
pračky a pořízení setoboxu

Jednání starostky města

•

Žádost pí H. Kasalové o zateplení stropu
v Kladrubech, bude zařazeno do akcí BF

•

Výměnu el. sporáku
v Kladrubech

5. 12.
5. 12.
5. 12.
6. 12.
6. 12.
13. 12.
14. 12.
14. 12.

v bytě

č. 4

v nájemním

v Domě

bytě

s pečovatelskou

v čp. 355
službou

Rada města neschválila:
•
Odprodej části p.p.č. 83/ 1 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 1000 m2 pí
A. Horákové, Vysočany, souhlasí pouze s pronájmem pozemku

Rada města nemá námitek:
•
K předložené kompletní projektové dokumentaci na stavbu RD v lokalitě
Kladruby – západ, p.p.č. 580/ 141, investor J. Češka, Prostiboř
•

K předložené projektové dokumentaci ke Stavebním úpravám domu čp. 8,
Kladruby, investor G. Balounová Šnajdrová, Stříbro

•

K předložené projektové dokumentaci na stavbu RD a garážového stání
na p.p.č. 580/ 142 a 2064/ 9 v k.ú. Kladruby u Stříbra, investor –
P. Hejplík, Kladruby

•

K předložené projektové dokumentaci na stavbu RD na p.p.č. 580/ 129
v k.ú. Kladruby u Stříbra, investor – RNDr. P. Popov, Tachov

•

K předložené projektové dokumentaci na novostavbu RD v Kladrubech
v lokalitě Kladruby západ na p.p.č. 580/ 130, investor Ing. L. Fictum

Rada města doporučila:
•
ZM schválit záměr prodeje st.p.č. 472 v k.ú. Kladruby o výměře 22 m2
za cenu 100,- Kč/ m2 a náklady související s prodejem pozemku Plzeň (GP,
1000,- Kč správní poplatek kolek) p. K. Skorunkovi (pozemek pod garáží)
Irena Lőriková
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11.
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–
–
–
–
–
–
–
–

jednání se zástupcem firmy EkoSepar Nýřany
jednání s projektantem ohledně studie na rekonstrukci náměstí
jednání s daňovým poradcem
Mikulášská nadílka v DPS
jednání se státním pozemkovým úřadem
projednávání ÚP – studie města Stříbra
zasedání rady města
zasedání zastupitelstva města

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

jednání s firmou Ekodepon
jednání s Kladrubskými lesy
jednání s projektantkou ohledně přestavby staveb. dvora – byty
jednání s firmou AgNet – internet
zasedání rady města
jednání Stříbrského regionu
účast při stavebním řízení ohledně výrobní haly F v k.ú. Ostrov
účast na valné hromadě SDH Kladruby
jednání se zástupkyní firmy ČEZ
jednání s firmou Geo Data – ohledně pasportizace komunikací
účast na právní konferenci v Brně
účast na právní konferenci v Brně
jednání s projektantem ohledně II. etapy Kladruby – západ
kontrola z úřadu Region. rady soudržnosti JZ – I. etapa Kladruby – západ
řídící výbor ZŠ ve Stříbře – Místní akční plán vzdělávání
zasedání rady města
jednání se zástupkyní firmy DYBS Plzeň
jednání rady cestovního ruchu ve Stříbře
kontrola společnosti Eko-Kom
jednání starostů měst s vedením spalovny Chotíkov ohledně odpadů
jednání s ředitelkou ZŠ
jednání se zástupci Správy a údržby silnic Stříbro
představení firmy Wolters Kluwer
posezení se seniory v DPS
jednání Stříbrského regionu
zasedání rady města
účast na valné hromadě Mysliveckého spolku Výrov
Irena Lőriková
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Základní škola informuje:
Střípky ze ZŠ…

CELKEM

MUŽI

ŽENY

Kladruby

1 255

651

604

Pozorka

51

24

27

Tuněchody

30

17

13

Vrbice

45

19

26

Milevo

47

26

21

Láz

52

25

27

Brod u Stříbra

58

33

25

CELKEM

1538

795

743

Změny evidence obyvatel v roce 2016 – celé Kladruby včetně obcí

•

28. 12. patřila tělocvična základní
školy sportujícím dětem i jejich
rodičům. Akce „Hejbni kostrou“ již
tradičně nabízí protažení po vánočních
svátcích.
Je
možné
vyzkoušet
horolezeckou stěnu, florbal, stolní
tenis a i jiné sporty, které vás v tu
chvíli napadnou. Kdo přišel, určitě
nelitoval…

•

8. – 13. 1. 2017 se díky výborným
sněhovým podmínkám vydařil lyžařský
a snowboardový výcvik v Železné Rudě
/více v článku/…

•

3. 2. pekly ve školní kuchyni p. učitelky a p. kuchařky koláče pro dámskou
volenku na školním plesu. Asi chutnaly moc dobře, protože nezbyl ani
jeden ☺

•

4. 2. se konal Učitelský ples – viz článek…

•

9. 2. zavítal do naší školy žurnalista a cestovatel Tomáš Kubeš s pořadem
Papua Nová Guinea. Žákům 4. – 9. třídy promítal vlastní snímky a videa
doprovázené poutavým vyprávěním…

•

13. 2. připravil p. Petr Petr se svými dvěma kolegy přednášku pro naše žáky
o historii čs. armády. Tito pánové spolu s dalšími stáli u vzniku Muzea
československého opevnění v Kladrubech /vojenské bunkry pod kopcem
směrem k Žďáru/ a samotnou přednášku doplnili ukázkami dobové
vojenské techniky, ošacení a zajímavým vyprávěním. Málokdo si asi umí
představit, kolik úsilí a obětavosti stojí za vybudováním tak precizní ukázky
naší vojenské historie. Kdo bude mít v létě čas a chuť, může se přijít
podívat a dozvědět se mnohem více…

CELKEM
narození

20

přistěhovaní

29

zemřelí

16

odhlášení

57
Jiřina Vladařová

Rozpočet města Kladruby na rok 2017 – omluva

Pavel Nový

V minulém čísle Zpravodaje byla v tabulce rozpočtu na rok 2017 omylem
uvedena výše schodku, která platila pro předchozí rok. Za případné nejasnosti
se tímto omlouváme.
redakce
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Lyžařský výcvikový kurz ZŠ Kladruby, 8. – 13. 1. 2017
Letošní lyžařský výcvik se ve všech směrech vydařil až na malou kaňku
na konci. Ale pěkně po pořádku.
Přípravy kurzu začínají vlastně už v létě. Je třeba vědět, kolik žáků se
zúčastní, zajistit ubytování a informovat rodiče o finančních a materiálních
podmínkách. Na podzim už vybíráme první příspěvky na zaplacení zálohy,
rodiče nakupují lyžařské a snowboardové vybavení. S blížícím se termínem
odjezdu narůstá i nervozita mezi žáky a rodiči. Máme všechno? Nezapomněli
jsme na nic? S kým budeme na pokoji? Vyhne se nám vlna chřipek
a nachlazení? Bude vůbec sníh? Na tyto otázky nikdo předem neodpoví, ale říká
se, že štěstí přeje připraveným ☺
V neděli 8. ledna se všichni účastníci kurzu sešli na stříbrské železniční
stanici. Naložili jsme zavazadla, lyže a snowboardy do auta a přívěsu pana
učitele Cvrka a vyrazili Pendolinem na Plzeň. V Plzni jsme přestoupili
do osobního vlaku směr Železná Ruda. Mezitím pan učitel bojoval s nákladem
a zasněženými šumavskými serpentinami a došlo i na sněhové řetězy.
Ve dvanáct hodin jsme už ale obědvali v penzionu Alpský dům, který je již
několik let naší stálou základnou. Rychle jsme se ubytovali a odpoledne mohli
vyrazit na sjezdovku Samoty na první rozježdění. Pro někoho to bylo vůbec
první seznámení s lyžemi či snowboardem a také to tak mohlo vypadat ☺
Naštěstí všichni vytrvali a každý další den si jízdu po sjezdovce více užívali.
Celkem dvě družstva snowboarďáků /instruktoři Dominika Nová a Miroslav
Cvrk/ a jedno lyžařské družstvo /Pavel Nový/ měly po letech ideální sněhové
podmínky. Teploty pod bodem mrazu, prachový sníh a vzhledem k tomu, že
kromě nás nebyla na sjezdovce žádná jiná škola, žádné fronty na vleku. Prostě
paráda!
Na středu 11. ledna odpoledne byl naplánován pěší výlet. Na Špičák jsme
dojeli vlakem, podívali se pod špičácké sjezdovky a pak se rozdělili na dvě party.
Ti, kteří se báli vody, si dali turistický výšlap zasněženou krajinou, ostatní se
vyřádili v bazénu hotelu Čertův mlýn. Pěšky jsme se dostali do Železné Rudy,
kde v prodejně Coopu došlo k výraznému doplnění zásob ☺
A jak vlastně probíhal takový den na lyžařském kurzu? Ráno v 7,15 hod.
byl budíček, na který se služba dne vždy nejvíce těšila. V 8,00 hod. snídaně,
od 9,00 do 11,30 hod. dopolední výcvik na sjezdovce a v 12,00 oběd. Chvilka
poledního klidu a ve 14,00 hod. znovu na sjezdovku. Škoda, že vlek jezdil jen do
16,00 hod., protože v tak výborných sněhových podmínkách bychom vydrželi
na sjezdovce až do tmy. Po odpoledním výcviku následovalo uložení lyží
a snowboardů do lyžárny, sušení oblečení, sprchování a do večeře /18,00 hod./
osobní volno. V 19,00 hod. se pravidelně vyhlašoval denní rozkaz a byla určena
služba na následující den. Pak následovalo promítání filmů z horského
prostředí, fotek a videí z dopoledního a odpoledního výcviku, přednáška nebo
společenské hry. Zejména aktuální záběry ze sjezdovky měly zpravidla největší
úspěch ☺ Zdálo by se, že za celý den toho všichni musí mít „plné zuby“ a budou
se těšit do pelíšků… Ale zdání klame. Většina žáků byla naopak daleko čilejší
večer než ráno. Jenže večerka /22,00 hod./ platí pro všechny a je třeba
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poznamenat, že letošní „účastníky zájezdu“ chválili nejen instruktoři, ale i
majitelé penzionu za vzorné chování.
Na pátek 13. ledna byl naplánován závod ve slalomu a tentokrát nám štěstí
nepřálo. Vlek od rána nejezdil a majitel sjezdovky nebyl zrovna dvakrát vstřícný.
Takže jsme museli vzít zavděk jen malou sjezdovkou, ale i tak jsme si poslední
hodiny na sněhu užili. Opravdu jen malá kaňka na jinak velice povedeném
lyžařském výcviku nám nemohla zkazit náladu. Tu jsme si ještě po obědě
vylepšili návštěvou v cukrárně Sněhurka a pak hurá vlakem domů. Po půl
sedmé večer už čekali rodiče ve Stříbře na své ratolesti a odvezli si je domů, aby
si je mohli po skoro týdenním půstu zase pořádně užít ☺
Pavel Nový

FOTO: Účastníci lyžařského kurzu

Papu Papua
Ve čtvrtek 9. února přijel do školy cestovatel Tomáš Kubeš, jeho program se
jmenoval Papu Papua. Vyprávěl a promítal nám obrázky a videa o své cestě
do dvou států – Papua Nová Guinea a Západní Guinea. Promítání se zúčastnila
4. – 9. třída, rozdělené byly na dvě skupiny. Dozvěděli jsme se o tom, jak se tam
žije, jaké jsou tam potraviny, a také vyprávěl o svých dobrodružstvích. Prý se
mu tam tak moc líbilo, že se tam chce vrátit. Promítání bylo velmi zajímavé.
David Havránek, VII.
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Mateřská škola informuje:

V pondělí 13. 2. proběhla ve škole přednáška o historii
armády, zúčastnili se jí žáci 4. – 9. třídy.
Povídali jsme si např. o trubce, díky které se vojáci
dorozumívali, vyzkoušeli jsme si fungování polního telefonu,
dozvěděli jsme se také, co a jak vojáci jedli, viděli jsme osobní
šavle a rozdíl mezi tou obyčejnou a důstojnickou… Také jsme
viděli, co vojáci nosili na sobě, jeden z pánů byl oblečen jako
voják z dob 1. republiky, druhý jako z 60. let a třetí jako
současný voják. Bylo to zajímavé a poučné.
Eva Heřmanová, VII.

Návštěva divadla Kolem v MŠ Kladruby
Jednoho středečního rána začátkem února k nám do MŠ Kladruby zavítalo
divadlo Kolem. Všechny děti už byly natěšené na představení „O Honzovi aneb
Co je pravda a co je lež“. Velice dobře spolupracovaly s herci, zodpověděly
všechny otázky a moc dobře se bavily. Z pohádky si všichni odnesli poučení
o tom, že lhát se nemá a všichni jsme spolu kamarádi. Dlouhý potlesk dětí
i paních učitelek byl poděkováním a oceněním pro herce divadla Kolem. Těšíme
se, že nás divadlo opět navštíví s nějakým dalším vystoupením.
učitelky MŠ

Učitelský ples
Letošní učitelský ples byl v pořadí již dvanáctý, a i když se po takových
letech zdá, že zkušeností s plánováním je dost, vše se prostě naplánovat nedá…
Zda to bylo tím, že se náš ples kryl s jiným plesem v okolí, či doznívající vlnou
chřipek, není podstatné, zkrátka letošní účast byla rekordní, bohužel ale v tom
opačném smyslu, než by pořadatelé chtěli.
Na druhou stranu ti, kteří dorazili, určitě nelitovali – pobavili se, zatancovali
si a domů určitě neodcházeli s prázdnou, protože zákony schválnosti fungují
a v tombole se letos sešlo dokonce víc cen než jindy. Jako obvykle nechybělo
půlnoční a letos ani tzv. „předpůlnoční“ překvapení, dvakrát se představila
skupina Emongo se svým bubenickým a tanečním vystoupením, kdo chtěl,
mohl se dokonce zapojit a africké tance si vyzkoušet.
Zkrátka i když ne vše dopadlo podle představ, akce se nakonec vydařila.
Bohuslava Dusíková

FOTO: 12. Učitelský ples – africké tance v podání skupiny Emongo
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FOTO: Představení divadla Kolem

První pomoc Krtečkovi
Dne 17. 2. přišla do naší mateřské školy paní Barbora Hradská. A protože
je maminkou Aničky od Sluníček a zároveň pracuje ve zdravotní záchranářské
službě, nabídla našim předškoláčkům příběh o Krtečkovi, kterého postihoval
jeden zdravotní problém za druhým.
Předvěst této návštěvy byla motivací zabývat se u Sluníček i Koťat tématem
zdravovědy a zdravého životního stylu – stravování, otužování, pohyb,
bezpečnost. Ve výtvarných činnostech děti ztvárnily podobu bacilů a virů,
seznamovaly se s příběhy o ochraně zdraví – Nemocná Hanka a Mach se
Šebestovou bojují s bacily Kropáčka. V tělovýchovných hrách hrály na Bacily
a Penicilin a k pohybu využily nářadí i náčiní ve třídě (TV sestava EDA s kužely,
kruhy, bloky, tyče, žebřiny, lavička, TV oblouk apod.).
Paní Hradská děti seznámila (s pomocí Krtečka) s případy zástavy srdce,
popálenin i řezných ran a s tím, jak v takových případech poskytnout první
pomoc. Jaképak ale nastalo pro nás dospěláky překvapení, když na spousty
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otázek ze zdravovědy, znaly některé děti odpovědi. Například věděly, že
popáleniny se nemají mazat žádnou mastí, ale namočit do studené vody. Skoro
všechny by ke zdravotně postiženému zavolaly záchranku. A tady se hned
nabídlo barevné polštářkové číslo pí Hradské – 155.
Všichni (i paní učitelky) si vyzkoušeli masáž srdce na Krtečkovi i na maketě
„Andule“ za zpěvu písničky „Skákal pes“. Než se s námi pí Hradská rozloučila,
darovala každému předškoláčkovi Diplom malého záchranáře s omalovánkou
sanitky a navrch kornout plný bonbónů. A aby pí Hradská neodcházela
s prázdnou, odnášela si od dětí obrázky se svým záchranářským portrétem.
Alena Medová
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a s nadšením se tohoto úkolu zhostily. Naučili jsme se i báseň „Hajný šlape
za zvěří“ a píseň „Já jsem myška Hrabalka“. Vyrobili jsme koláž „Budka v zimě“,
tvořili jsme zápich zajíce a jelena z papírových ruliček a omalovánky se zvířátky.
Fantazie dětí a jejich tvoření nezná mezí, a proto jsme se ještě zaměřili
na život ptáčků v zimě. Povídali jsme si o tom, kteří ptáci se zimy nebojí
a neodlétají do teplých krajin. Přečetli jsme si pohádku „O nenasytném
vrabečkovi“, která se dětem moc líbila.
Naučili jsme se tanec „Vrabec a sýkorka“, báseň „Vrabčáci uličníci“
a zahráli jsme si hru „Na hlídače“. Děti si vyrobily vrány z papírových sáčků
a krásné budky pro ptáčky z krabic. Nesmíme zapomenout na výrobu „ptačího
salátu“, kterým děti ptáčkům na zimu přilepšily. Smíchali jsme ovesné vločky,
slunečnicová semínka, strouhanku, mák, tuk a „ptačí dobrota“ byla na světě.
Koťata ptáčkům nasypala semínka do krmítka a „ptačí dobroty“ rozvěsila
po stromech.
Každý den pozorujeme, jak si ptáčci pochutnávají, a těšíme se, že nám za to
na jaře krásně zazpívají.
Petra Kertysová, Šárka Ježová

FOTO: Předškoláčci s paní Hradskou

Jak se Koťata v zimě starají o lesní zvěř a ptáčky
Jednoho lednového dopoledne se Koťata z MŠ Kladruby vydala do lesa
krmit lesní zvěř. Této vycházce předcházely týdenní přípravy.
Nejdříve jsme se v MŠ seznamovali s různými lesními zvířaty na obrázku,
povídali jsme si, čím se živí, kde žijí, a popisovali jejich charakteristické znaky.
Nezapomněli jsme si připomenout, že v zimě musíme s obživou zvěři trochu
pomoci. Děti za pomoci rodičů přinesly do školky nasušené pečivo, jablka a
mrkev. Z podzimu už jsme měli nasbírané kaštany a žaludy. Všechny „dobroty"
jsme zvířátkům odvezli do lesa. Počasí nám nadělilo sněhovou peřinu, takže
potravu pro zvěř jsme do lesa odvezli na bobech, o to byl zážitek větší.
Abychom si povídání a poznávání lesních zvířat užili ještě více, zahráli jsme
si pohádku „Boudo, budko, kdo v tobě bydlí“. Děti se proměnily ve zvířátka
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Zima u Berušek a Broučků
Víte, že:
Padá, padá, bílý snížek,
chumelí se, chumelí.
Lepší venku bobovati,
než lenošit v posteli…
…tak tato píseň nás provázela od samotného počátku roku až
do posledních zbytků sněhu. Letošní zima nám opravdu přála a mohli jsme se
na sněhu dosyta vyřádit! Užívali jsme si my Broučkové a s námi i ptáčkové,
kteří u nás v mrazivé zimě zůstali, a jimž jsme bohatě sypali do krmítek.
Ve třídě jsme se radovali z tříkrálového svátku. Nadšeně zhlédli pohádku
„O hloupém Honzovi“ divadla „Kolem“. A sami se pokusili sehrát pohádku
„O zvířátkách a pařezovém domečku“ – což si děti moc užívaly.
V současných dnech se společně připravujeme na přicházející období
maškarního veselí a těšíme se na masopust!
Marcela Jandíková a Eva Pomyjová

•

… 21. 2. nám přinese do MŠ paní P. Čechurová svůj EKO program
s názvem „Bylinková babička“

•

… 9. 3. přijede s pohádkou „Slepičí zázraky“ divadlo NÁNA

•

… 14. 3. nám zahraje pohádku divadlo ÚSMĚV

•

… 23. 3. shlédneme EKO program „Jaro už je tu“ paní P. Čechurové

•

… 20. 4. opět uvidíme další EKO program „Voda voděnka“
Alena Medová

DPS informuje:
Víte, že v Kladrubech a v okolních obcích je
možno využít terénní pečovatelské služby? Kdo
z nás by nechtěl pobývat co nejdéle doma, ve svém
přirozeném prostředí, když už mu jeho vlastní síly
na vše nestačí? Naše sociální služby vám umožní
i nadále zůstat v pohodlí vašeho domova. Tyto
služby vám pomohou při zajištění chodu domácnosti, poskytnout péči o vlastní
osobu, zajistí donášku stravy, léků, doprovod k lékaři a v neposlední řadě vám
umožní kontakt se společenským prostředím.
Bližší informace získáte na tel. čísle 774 740 788 – Veronika Burešová,
pečovatelka DPS, nebo na tel. čísle koordinátorky CPOS Města Touškov –
774 483 730.
Veronika Burešová
FOTO: Letošní vydařená zima
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Koncerty v Regionálním muzeu Kladrubska

V recepci RMK
•

… jsou nyní k zakoupení nové upomínkové předměty
z keramiky, například šílená tužka, píšťalka a další

•

… si můžete v předprodeji zakoupit vstupenky
na divadelní představení Liga proti nevěře v ceně
120 Kč a na klubový večer s Janem Šibíkem v ceně
50 Kč
kolektiv muzea

Poustevníci, poustevny a poutní místa na Tachovsku
V lednu a únoru pokračoval věhlasný badatel, muzeolog, cestovatel a znalec
piva všech druhů pan Luděk Krčmář (nomen est omen) v cyklu svých
jedinečných přednášek na téma vpravdě neobvyklé až pozapomenuté, na téma
opomíjené a poetické zabývající se historií poustevnictví na Tachovsku
a fenoménem poustevníka v dějinách kultury obecně.
Posluchači se seznámili s místy pousteven zaniklých i s ještě existujícími
obydlími poustevníků, ačkoli tyto již slouží jinému účelu. Většina lidí má
představu o poustevníkovi jako o člověku mírně pohádkového ražení, leč pan
Krčmář vysvětlil společenské postavení eremita v době barokní jako zcela
normálního zaměstnance, potažmo poddaného, s předem danými povinnosti
a právy.
Poustevnictví vzniklo v oblasti Egypta a Předního východu v prvních
stoletích našeho letopočtu a pozvolna se šířilo přes Malou Asii do Evropy.
Důvodem ke vzniku byla přílišná sekularizace církve ve třetím století a snaha jít
příkladem v chudobě a zdrženlivosti. První eremité se proto uchylovali
do pouště, a to v Sýrii, Palestině, Egyptu. Tito otcové pouště chtěli v osamocení
vést dialog s Bohem a dosáhnout meditací, modlitbou a půstem naprosté
kontemplace.
Poustevnictví bylo ve středověku řízeno církevním zákonem a eremité byli
váženými členy středověké společnosti.
V lednové přednášce se pan Krčmář věnoval místům svátosti na Tachovsku,
četným kostelům a zaniklým kapličkám v našem regionu.
Obě přednášky doplnily fotografie a na konec živá diskuse s přednášejícím.
Na podzim se budeme těšit na cestovatelské večery s historikem.

Od začátku roku 2017 jste v RMK mohli navštívit již tři koncerty.
Prvním byl klavírní recitál velice nadané klavíristky Lindy Coganové, který
se uskutečnil 3. 1. 2017. Linda se věnuje hře na klavír od svých 4 let a má
za sebou mnoho zkušeností a koncertů jak v České republice, tak v zahraničí.
Studuje konzervatoř v Plzni. Hru na klavír také vyučuje.
Dalším hostem, který nám 20. 1. 2017 zahrál a zazpíval, byl Vladimír Veit.
Někteří ho možná budete znát pod přízviskem „otec českého folku“. Tento velice
sympatický pán nám zazpíval několik písní, které si sám složil. Veit je také
autorem knihy, ze které nám přečetl pár svých příběhů ze života. Povídání bylo
vtipné a nostalgické. Mnozí si díky jeho příběhům zavzpomínali na „staré“ časy.
Večer byl opravdu příjemný.
Třetí koncert, který byl doplněn o Slam Poetry byl v režii jazzové kapely
Mr.Z. Pánové k nám dorazili 10. 2. 2017 z Plzně. Tuto mužskou kapelu jste již
v muzeu měli možnost slyšet. Tentokrát s sebou přivezli i velice milou zpěvačku
s příjemným hlasem. Koncert měl příjemnou atmosféru plnou skvělé jazzové
hudby.
Slam Poetry zde mělo premiéru, jelikož tento styl přednesu u nás není stále
příliš známý. Typický je pro USA a Velkou Británii. Slamer si přezdívá Mručivák
a po dvou přednesených básních se dostal do správné nálady a obecenstvo se
náramně bavilo jeho vtipnými verši.
Kateřina Karasová

Vernisáž Sochy a skulptury
V naprosto ojedinělý zážitek se proměnil páteční večer dne 27. 1. 2017
pro návštěvníky, kteří neváhali dorazit do Regionálního muzea Kladrubska
na vernisáž k výstavě skulptur autora Oldřicha Krsičky a dřevěných soch
a především karikatur Vítězslava Netrvala. Tento autor, ač je původem
ze Stříbra, na Tachovsku vystavuje poprvé.
Vítězslav Netrval, je umělec, jehož tvorba je založena především na osobitém
humoru. V jeho dílech se prolíná lidský a zvířecí svět. Stejně jako pan Netrval je
původně vystudovaný pedagog i pan Oldřich Krsička. Již v mládí však začal
tvořit, navštěvoval i LŠU a po studiích se namísto učení začal věnovat malbě,
kresbě, ale především tvorbě keramiky naplno.
Po celou dobu vernisáže bylo též možné se zaposlouchat do tónů klavíru
v podání Ctibora Otta.
Monika Šavlová

Pavel Parlásek
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Hasičské okénko:
Vážení spoluobčané,
letošní rok jsme otevřeli Řádnou valnou hromadou, na které jsme zhodnotili
naše úsilí v loňském roce a hlavně vytvořili plán činnosti pro rok letošní. Kromě
zabezpečení tradičních akcí je pro nás nejdůležitější zabezpečení jarního
okresního kola Hry plamen pro mladé hasiče.
Hned týden na to jsme uspořádali tradiční Hasičský ples. Vstupenky byly
letos vyprodány již v předprodeji, což nás velice překvapilo a potěšilo. Je nám
líto, že se bohužel nedostalo na všechny zájemce, ale kapacita sálu je omezena.
Z našeho pohledu se ples velmi vydařil a doufáme, že stejný názor mají ti, kteří
ho navštívili. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podíleli na organizaci
a pořadatelské službě. Hlavně bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům,
díky kterým mohla vzniknout velmi pěkná tombola.
Výjezdová jednotka zasahovala u jedné události, požáru komína
v Kladrubech.
Začátek roku pro nás nezačal jen vesele. Hned v jeho úvodu nás bohužel
navždy opustili naši členové pan Jan Lajčák a pan František Pilík. Za jejich
práci, úsilí a čas věnovaný hasičině jim patří veliké poděkování a my na ně
budeme s úctou navždy vzpomínat.
Martin Větrovec

Dne 28. 1. 2017 pořádali včelaři tradiční – již XII. VČELAŘSKÝ PLES. Této
velmi zdařilé akci předcházela spousta práce a příprav. Jednou
z nejdůležitějších bylo pečení a zdobení perníků, které se připravují minimálně
14 dní předem. Za jednu sobotu a následující pátek bylo napečeno a nazdobeno
5 velkých chaloupek, 10 malých chaloupek, 3 velká srdce, 80 menších srdcí,
5 medvědů, 1 čtyřlístek a 300 ks drobných perníčků. Jen pro zajímavost –
na tuto dávku perníků je potřeba cca 26 kg perníkového těsta. Dalším
důležitým úkolem byla výzdoba sálu, kterou zabezpečil včelařský kroužek.
Vlastní ples už byla tzv. třešnička na dortu. Vyprodanému sálu hrál AMATI
BAND, nechyběla dámská volenka s osvědčenými karafiáty a o překvapení
večera se postarala taneční skupina UNEHELSKÉ ŽOFKY. Svým báječným
výstupem rozesmála a ohromila celý sál. Doufáme, že účastníci plesu byli
spokojeni a těšíme se na příští rok.
Přípravy celého plesu se účastní celá parta nadšenců, bez kterých by se
celá akce nedala uskutečnit. Dovoluji si touto cestou VŠEM poděkovat.
Miroslava Škorvánková
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připomínal spíše krásné, usmívající se sluníčko. Snad něco takového, čemu se
dnes říká „smajlík“. Vydávali i svůj vlastní časopis zvaný Kladrubák.

HISTORIE
Sejdou se Kladruby v Kladrubech?
V loňském 3. čísle kladrubského Zpravodaje nás informovala paní starostka
o návštěvě, kterou v červnu minulého roku uskutečnila spolu s panem
místostarostou v Kladrubech nad Labem. Stalo se tak, jak uvádí, těsně před
tamější tradiční oslavou „Dne starokladrubského koně“. Při té příležitosti se
tam setkali s představiteli dalších obcí, které nesou rovněž jméno Kladruby.
Z tohoto jednání vzešel návrh, aby se v roce 2017 uskutečnilo setkání občanů
těchto obcí v některé z nich. Protože naše Kladruby jsou největší ze všech a také
jsou jediné z existujících Kladrub, jež mají statut města, byly to právě ony,
které byly poctěny organizací tohoto zatím prvního setkání. To by se mělo konat
zřejmě letos u příležitosti kladrubské poutě. Však i sousední Kostelec bude
letos pořadatelem už 26. setkání Kostelců v ČR, když už před deseti lety hostil
ostatní Kostelce při jejich 16. setkání.
Že si lidé pletou různé Kladruby mezi sebou, je známá věc. Snad už ani
nepřekvapí, když se v našich Kladrubech občas zeptá nějaký turista, zda jde
správně k „tomu hřebčínu“. Vrcholem však byl před několika lety rozhlasový
pořad o našem klášteře, na jehož závěr zazněla soutěžní otázka: „Ve kterých
Kladrubech se nachází slavný kladrubský klášter?“ K údivu mnoha posluchačů
jsme slyšeli při vyhodnocení odpovědí tuto větu: „Náš posluchač XY napsal, že
tento klášter se nachází v západočeských Kladrubech nedaleko Stříbra. To je
ale chyba, tento klášter musíme hledat v Kladrubech nad Labem.“ (!!)
O možné setkání obcí s názvem Kladruby se pokoušel již v roce 1980
předseda kladrubské TJ Sokol pan Pavel Petráň, který navrhoval přes společné
volejbalové turnaje či jiná sportovní utkání dát alespoň některé Kladruby
dohromady a přivést je ke vzájemnému sblížení a poznání. Leč hozená rukavice
nenašla adresáta a nikomu se k takové akci moc nechtělo.
Co se nevedlo uskutečnit samotným Kladrubským, to se částečně povedlo
někdy v polovině osmdesátých let partě mladých lidí, kteří si říkali Kladrubáci,
ačkoli žádný z nich nepocházel ani z jediných Kladrub. Zdá se to divné, ale bylo
tomu tak. Tahle parta mladých chlapců a děvčat se zcela náhodně poznala
a dala dohromady na dobrovolné prázdninové brigádě při budování Areálu
zdraví v lesoparku pro Rehabilitační ústav v Kladrubech u Vlašimi. Byli to
hloubaví lidé, přemýšleli třeba, od čeho vzniklo jméno Kladruby, hledali
v různých telefonních seznamech všechny Kladruby v republice (internet
pochopitelně tenkrát ještě neměli) a nakonec vytvořili skupinku, které sami dali
název Kladrubáci. Takovým přirozeným vedoucím jejich celého kolektivu
i administrativním „šéfem“ se stal Petr Roháček z Třebenic u Slap
ve Středočeském kraji. Do svého znaku si dali hlavu jakéhosi smějícího se
kluka, či snad Kašpárka s cípatým límcem a rozježenými vlasy, který

Tato parta po tři roky objížděla na kolech, vždy po dobu prázdnin, všechny
Kladruby v republice, tedy v Čechách a na Moravě, protože na Slovensku se
Kladruby nevyskytovaly. Tehdejší náš místní národní výbor dostal předem dopis
s prosbou o přijetí, to vše jsem ale dostal „k vyřízení“ tenkrát já. Dodnes toho
nelituji, poznal jsem opravdu senzační a velice akční lidi. Přijeli tehdy v sobotu
16. července 1988 dopoledne, to už měli ode mne předem poslanou podrobnou
historii našich Kladrub. Hned navštívili klášter, prošli jsme spolu naučnou
stezku a večer si prohlédli v zasedačce MNV kladrubské pergamenové a nadační
listiny. Vím, že ty se sice neměly vyjímat z trezoru, ale tohle byla přece jen
výjimečná záležitost. Zajistil jsem jim přespání ve školní tělocvičně, i když oni
skromně žádali nějakou suchou loučku, kam by rozbalili svoje spacáky. Druhý
den jsme prošli spolu kladrubské památky i „obyčejnosti“, oni si všechno
pečlivě zapisovali a fotili. Potom to zpracovali do svého časopisu. Odjeli druhý
den směrem na sever k Ovesným Kladrubům, Kladrubům u Teplé a potom
Kladrubům u Radnic. Ještě nějakou dobu jsme si společně dopisovali.
Od nich jsem se dozvěděl, že snahu svolat všechny Kladruby mělo už
tenkrát vedení obce Kladeruby u Valašského Meziříčí. Ale nikdo se od nich
neozval a stejně tak od nás nevyšla žádná iniciativa, takže ani poté se příležitost
nenaskytla. Snad to tedy vyjde letos. Přejme si, aby setkání, bude-li opravdu
v našich Kladrubech, přineslo užitečné podněty, vzájemná poznání a navázání
dalších přátelských styků mezi všemi účastníky.
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OBR.: Mapka obcí a měst s názvem Kladruby, Kladoruby, Kladěruby, Kladeruby v České republice

Legenda k mapce:
1.

Kladruby u Stříbra

2.

Ovesné Kladruby, okres Cheb (dříve nazývané Habrové Kladruby,
Habakladrau). Nacházely se na cestě vedoucí z jihozápadních Čech a pak od
Milhostova (u nynějších Mariánských Lázní) přes Ovesné Kladruby k Chebu.
Svědčí o tom v této obci dochované dva staré kamenné kříže. Cesta se tudy
vyhýbala močálům kolem Jilmového, Kladrubského a Stříbrného potoka.

3.

4.

Kladruby u Beranova nedaleko Teplé. Je to malá vesnice, asi 4,5 km
východně od Teplé, kdysi patřila tamnímu klášteru, dnes je součástí města
Teplá, okres Cheb.
Kladruby u Radnic, okres Rokycany při řece Berounce poblíž Liblína.
Na přelomu 19. a 20. století tu našel archeolog Ladislav Josef Píč v mohyle
mezi Kladruby a Hřešihlavy větší množství historických bronzových
předmětů, jako spony, konvice, náhrdelníky apod.

5.

Kladruby u Teplic je malá obec s 336 obyvateli.

6.

Kladruby v okrese Strakonice se 147 obyvateli se nacházejí zhruba 10 km západně
od Strakonic v Prácheňské pahorkatině. Je zde zámek se zámeckým parkem.

7.

Kladruby, část obce Dolní Hořice u Tábora. Obecní úřad Dolní Hořice
spravuje více než 10 menších obcí, mezi nimi jako nejstarší z nich i Kladruby
s přibližně 150 obyvateli.
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8.

Kladruby u Vlašimi, okres Benešov, kraj Středočeský. Je to obec s necelými
300 obyvateli. Nachází se zde významný rehabilitační ústav s velkým
parkem, kde odborníci navracejí zdraví lidem po úrazech nebo s nemocemi
pohybového ústrojí. Výsledky tohoto ústavu přesahují význam obce. Ústav
má k dispozici rozsáhlé rehabilitační zařízení, tělocvičny, bazény
a bezbariérový přístup.

9.

Kladruby nad Labem, okres Pardubice. Asi nejznámější Kladruby mezi lidmi
u nás, především svým Národním hřebčínem, který má své tradice již z dob
císaře Rudolfa II. ze 16. století. Chová se zde kolem 300 starokladrubských
běloušů, zatímco vraníci stejného plemene se chovají ve Slatiňanech.
Natáčely se zde seriály Cirkus Humberto nebo Dobrá Voda. Obec má asi 700
obyvatel.

10. Kladruby, část města Chlumec nad Cidlinou v okrese Hradec Králové. Město
Chlumec má celkově téměř 5500 obyvatel. Plány na stavbu zdejšího zámku
Karlova Koruna vypracoval údajně Jan Blažej Santini Aichl. V roce 1110 se
nedaleko odtud u řeky Cidliny schylovalo ke střetnutí českého panovníka
Vladislava I. (zakladatel našeho kladrubského kláštera) a polským králem
Boleslavem III. Křivoústým. Ke střetu však nedošlo kvůli bažinatému terénu
a obě vojska ustoupila raději zpátky. Nedaleko odtud, nad řekou Sázavou, se
nachází hrad Český Šternberk. Chlumec je známý i povstáním sedláků
z roku 1775, kteří byli poraženi proti nim poslaným vojskem. Odtud pochází
rčení, že „dopadli jako sedláci u Chlumce“. Na památku stojí nedaleko
od města socha sedláka od sochaře Jakuba Obrovského. Kladruby
s necelými 250 obyvateli se nacházejí asi kilometr jihovýchodně od Chlumce.
11. Kladruby, část Libice nad Doubravou je malá vesnička s asi 25 obyvateli
v okrese Havlíčkův Brod, kraj Vysočina. Kdysi se nacházela na důležité
Libčické stezce mezi Čechami a Moravou.
12. Kladruby, část Kohoutova v okrese Trutnov nedaleko Dvora Králové, je malá
vesnička s 27 obyvateli.
13. Kladrubce u Kasejovic v okrese Plzeň-jih je obec s přibližně 60 obyvateli.
Od 14. století zde stála tvrz.
14. Kladěruby u Mladé Boleslavi je malá osada, kde žije jen několik obyvatel
(uvádí se 6), je částí obce Nová Telib s přírodním parkem a s 250 obyvateli.
15. Kladoruby, okres Blansko, kraj Jihomoravský, žije zde asi 200 obyvatel.
16. Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč, kraj Vysočina se nachází mezi řekami
Jihlavou a Oslavou, má necelých 200 obyvatel.
17. Kladeruby v okrese Vsetín, nedaleko Valašského Meziříčí, Zlínský kraj. První
zmínka o obci pochází již z doby někdy po roce 1140. Žije zde něco přes 400
obyvatel. Z památek je možné zmínit kostel sv. Cyrila a Metoděje, kapli
se zvonicí a kamenný kříž u silnice ve směru na Kelč.
Jiří Čechura
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Zveme Vás…

KULTURA
Klubový večer 17. 2. 2016

CESTOVATELSKÝ OBČASNÍK: NORSKO

Hostem prvního letošního klubového večera byl pan Jan Dohnal. Pan
Dohnal k nám zavítal z plzeňské zoologické zahrady, kde se stará o plazy.
Aktivně se účastní různých projektů na záchranu ohrožených a vzácných
druhů plazů. Jedním z projektů je Záchrana plazů v Íránu, o kterém bylo jeho
povídání. Tuto oblast navštívil již několikrát a také zde nějakou dobu pobyl
a našel si několik přátel. Ze svých cest má mnoho zážitků, fotografií a také
zkušeností, o které se s námi podělil.
Zlatým hřebem tohoto večera byl samozřejmě had, kterého měl pan Dohnal
zapůjčeného ze zoo. Byla to užovka z Taiwanu. Byla velice hezky zbarvená a její
míry nebyly zrovna nejmenší. Všichni návštěvníci byli nadšeni, zvláště děti,
které vydržely poslouchat celé povídání.
Kateřina Karasová

3. března od 19:00, sál muzea
Povídání a promítání fotografií z cesty Lucie Šmahelové.
Vstupné dobrovolné.

PŘEDNÁŠKA: HRAD PŘIMDA
9. března 17:30, sál muzea
Přednáška Libora Marka. Vstup zdarma.

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
10. března od 17:00, sál kulturního domu
Vystoupí děti z mateřské a základní umělecké školy
a zájmových kroužků.
Jsou zvány všechny maminky, babičky, tety…

FOTO: Klubový večer s Janem Dohnalem – Záchrana hadů v Íránu

3. VERNISÁŽ:
NAHOTINKY A HANBATOSTI JIŘÍHO WINTERA NEPRAKTY
a
FLAKÓNY
24. března od 18:00, muzeum
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MAGLAJZ BOULDER CUP
první letošní závod seriálu Rock Point
Překližka Cup
25. března od 9:00, tělocvična ZŠ
Pořádá Horolezecký kroužek Maglajz Kladruby, závodníky čekají
dvě kvalifikační a dvě finálové cesty na boulderu, tzn. bez jištění
lanem.
Přihlášky na www.preklizkacup.cz, nebo u p. Nového v ZŠ
Kladruby.

CESTOVATELSKÝ OBČASNÍK: TIBET
7. dubna od 18:00, sál muzea
Vstupné dobrovolné.

VELIKONOČNÍ KOULO-BOULENÍ
13. dubna od 9:00 do 12:00

DIVADELNÍ ROK 2017 – 2. představení:
LIGA PROTI NEVĚŘE
31. března od 18:00, kulturní dům
Komedie s detektivní zápletkou, ve které uvidíte na příklad Ivo Šmoldase,
Michaelu Kuklovou…

Pořádá MěÚ – komise kultury a školství pro všechny kladrubské
děti a děti z Brodu, Mileva, Tuněchod, Lázu a Vrbice.
Jen pro nás je zamluven areál TJ Baníku Stříbro: KUŽELKY –
BOWLING – SQUASH
Startovné 50 Kč + peníze na občerstvení.
Přihlášky u p. Nového v ZŠ.
Odjezd v 7:30 linkovým autobusem z Kladrub, návrat do 13:00 hod.

Vstupné 120 Kč. Vstupenky možno zakoupit v předprodeji v recepci RMK.

PRODEJ VELIKONOČNÍCH VÝROBKŮ ŽÁKŮ ZŠ
KUCHAŘSKÉ ODPOLEDNE: BAREVNÁ KUCHYNĚ
1. dubna od 15:30, muzeum

13. dubna 8:00 – 13:00, náměstí
16. dubna od 14:00, nádvoří kláštera
Přijďte si nakoupit velikonoční dekorace a podpořit tak naši „adoptovanou“
Muthinu Munywoki z Keni!

Vstupné 30 Kč.
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2. KLUBOVÝ VEČER: S JANEM ŠIBÍKEM
21. dubna od 18:00, sál muzea

ZELENÝ ČTVRTEK – MŠE SVATÁ
13. dubna 17:00, kostel sv. Jakuba

VELIKONOČNÍ VIGILIE
15. dubna od 17:00, kostel sv. Jakuba

VELIKONOČNÍ KONCERT
16. dubna od 15:00, kostel
Nanebevzetí Panny Marie
V programu vystoupí soubor staré hudby
CAVALLA, pěvecký sbor CANTUS Stříbro
a PLECHTET – žesťový kvintet Klatovy.
vstupné: 80,- Kč

Povídání o světových událostech
se známým českým fotografem, který
dlouhá desetiletí fotí reportáže
na nejrůznějších místech světa.
Kde se něco děje, tam nemůže chybět…
V roce 2004 byl oceněn třetím místem
v soutěži World Press Photo.
Bude možné zakoupit a nechat si
podepsat knihu Deset let, která vychází
v březnu 2017…

Vstupné 50 Kč. Vstupenky možno
zakoupit v předprodeji v recepci RMK.

3. ročník mariášového turnaje
„O VELIKONOČNÍ KOZIČKU“
22. dubna od 10:00, sál kulturního domu
(9:00 – 9:45 prezentace účastníků)
Desetihaléřový volený nemíchaný 1x snímaný mariáš, 3 kola po 90 minutách…
Startovné 120,-Kč, v ceně je zahrnut oběd.
Přihlášky: Zdeněk Liška – tel.: 606 814 827
Srdečně zvou pořadatelé město Kladruby a MK Licita Kladruby.

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – MŠE SVATÁ
17. dubna od 11:00,
kostel Nanebevzetí Panny Marie

PŘEDNÁŠKA: O ČEŠTINĚ S NADHLEDEM
28. dubna od 18:00, sál muzea
Zajímavé povídání s PhDr. Martinem Proškem, Ph.D. – ředitelem Ústavu
pro jazyk český… Vstup zdarma.

31

32

KULTURA

1/ 2017

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ARCHIVU VŮNÍ
29. dubna od 12:00, klášter
Od 14:00 a od 16:00 ochutnávka ingrediencí…

AROMABAR Č. 02 V KLÁŠTEŘE KLADRUBY
30. dubna od 12:00 a od 14:00, klášter
Speciální řízená ochutnávka a seznámení s 27 ingrediencemi vůní z triptychu
„Monastery“. Vstup 250 Kč, nutno se přihlásit. Více informací na webu
kláštera…

SLAVNOSTNÍ STAVĚNÍ MÁJE
30. dubna od 18:00,
„plácek“ před paneláky
Tradiční setkání pod májkou…

KULTURA

1/ 2017

Připravované akce – na měsíce květen a červen 2017
5. 5.

od 18:00

4. vernisáž

12. 5.
14. 5.

od 18:00
od 15:00

Divadlo
Koncert k svátku matek

16. 5.
20. – 21. 5.

od 18:00
od 10:00

Cestovatelský občasník – Vietnam
Historický jarmark

27. 5.
28. 5.

od 13:30
od 14:00

Den koní
Den dětí

28. 5.

od 18:00

Kácení máje

3. 6.
9. 6.

od 16:00
od 16:00

KladRockFest
Spanilá jízda

9. 6.
10. 6.

od 20:00
od 9:00

Noc kostelů
Kladrubský expres

12. – 14. 5.
14. 6.

od 10:00

Santiniho květy – speciální prohlídky v kladrubském klášteře
Malování na asfalt

16. 6.
17. 6.

od 18:00
od 17:00

5. vernisáž
Kladrubský kolo-běh

17. 6.
20. 6.

od 19:00
od 18:00

Letní slunovrat
Závěrečný koncert žáků ZUŠ

30. 6.

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy ZŠ
redakce
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POEZIE Z KLADRUB
Můj kraj

V měsíci březnu a dubnu 2017 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
BŘEZEN

DUBEN

Nedvědová Jaroslava (Kladruby)
Hrachovec Petr (Kladruby)
Francová Marie (Kladruby)
Karásková Ivana (Kladruby)
Mikšíková Jana (Kladruby)
Duspivová Miloslava (Kladruby)
Mrňák Josef (Kladruby)
Palma Jan (Kladruby)
Kurš Jiří (Kladruby)
Junkerová Marie (Kladruby)

Jančová Helena (Kladruby)
Timurová Marta (Kladruby)
Stahl Jaroslav (Kladruby)
Šustr Antonín (Vrbice)
Vachulka František (Milevo)
Hofmistr Zdeněk (Kladruby)
Mrňák Josef (Kladruby)
Frána Milan (Kladruby)
Kohucíková Marta (Milevo)
Brabec Jan (Kladruby)
Hönig Jiří (Kladruby)
Větrovec Josef (Kladruby)
Winkler Jaroslav (Kladruby)

Každý kraj má své kouzlo cest
každý i dominantu měst
lákavé kouzlo hor a vod
srdcem se dává na pochod.

V lidských srdcích čpěla zášť
a nocí, jako černý plášť
zloba se prodírala tmou
a život vůbec nebyl hrou.

Náš zádumčivý, tichý kraj
je mému srdci pravý ráj
v něm po lukách a do strání
zní nejtajnější vyznání.

Nenávist lidské duše ničí,
zničila život v pohraničí,
lidskému všemu přeběda,
kraj převlékl se do hněda.

Západní Čechy rozlohou
se snoubí v dáli s oblohou
v obzoru modrá barva hor
s oblohou vede věčný spor.

Co očí prolilo tu slzí
naděje – ať to skončí brzy
co množství lidských obětí
stála ta hrůza prokletí.

Jak nitky se sem slévají
stříbrné řeky potají
na lukách v mlze usíná
z pohádek víly vidina.

Po šesti letech zlého zlomu
vykvetl opět v kraji klid
kdo mohl, ten se vrátil domů
mír v pohraničí oslavit.

Vždycky byl tento krásný kraj
lidskému srdci pravý ráj?
Je to už dávno, před lety,
on nazýval se Sudety.

Proto ten zádumčivý kraj
je mému srdci pravý ráj
kde do lesů a do strání
zní nejtajnější vyznáni.
Blanka Krýslová

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti!
Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti
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VÍTE, ŽE…

TJ Sokol Kladruby informuje:

… ordinace obvodní lékařky byla přestěhována do budovy domu s pečovatelskou
službou

P–Z–1

… městský úřad upozorňuje na včasnou úhradu poplatků za psy a pozemky

Jak jsem již v předchozím článku zmiňovala, poslední prosincové utkání se
odehrálo v domácí tělocvičně v Kladrubech proti týmu Rokycan. Tento duel byl
očekáván s trochou napětí, protože se měl utkat vedoucí tým s jeho
následovníkem a rozhodnout tak, kdo v první polovině soutěže stane
na pomyslném stupni vítězů. Tým Rokycan procházel celou soutěží
bez značných obtíží a až na pár zaváhání vedl tabulku s 32 body, Kladruby byly
o 4 body na druhém místě. Bohužel soupeřky předvedly, proč to tak je, a svou
hrou potrápily celé naše družstvo. Tím odskočily na 10 bodový rozdíl a do druhé
půlky sezony nastoupily z pozice favorita.
Jenže teď už jsme v druhé půlce... Máme za sebou 3 dvojzápasy, ve kterých
jsme nenechaly nic náhodě a na naše protihráčky jsme po vánoční pauze
nastoupily plné síly a nového elánu. První dvojzápas proti Unionu Plzeň byl celý
v naší režii a soupeřky odjely s nulovým ziskem bodů po obou prohraných
zápasech. Další víkend jsme dorazily do Klatov, které na nás také nestačily.
Vítězstvím 3:0 a 3:1 jsme si připsaly dalších 6 bodů. Poté jsme na domácím
hřišti přivítaly hráčky ze Skvrňan. První zápas se vyvinul šťastněji pro nás,
ovšem v druhém zápase jsme polevily a soupeřky toho dokázaly využít ve svůj

… jakékoliv změny v evidenci psů je nutné písemně oznámit na městský úřad
(odhlášení, přihlášení)
… dne 15. 4. 2017 proběhne v obcích Brod, Tuněchody, Milevo, Vrbice a Láz
svoz nebezpečného odpadu
… maškarní rej v Kladrubech dne 18. 2. navštívilo 144 dětí a jejich rodičů

prospěch.
Ještě nás čekají 4 hrací víkendy, než tato soutěž skončí. V Kladrubech
nastoupíme už jen dvakrát, a to v sobotu 4. 3. 2017 proti Bělé nad Radbuzou
a 18. 3. 2017 proti Lokomotivě z Plzně. První zápasy začínají vždy v 10:00
hodin, tak nám přijďte zafandit.
Dosavadní tabulka a počet bodů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rokycany
Kladruby
Skvrňany
Union
Klatovy
Lokomotiva C
Domažlice
Bělá n. R.

54
44
35
28
25
17
16
15
Aneta Škorvánková
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